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DEPARTAMENTO DE FUTEBOL AMADOR 

19º CAMPEONATO COBRINHAS DE FUTEBOL - 2.018 
 

NORMAS ESPECIAIS 
 

DENOMINAÇÃO E PARTICIPAÇÕES 
 

Art. 1º O Campeonato Cobrinhas de Futebol, versão 2.018, será disputado pelas 
equipes descritas na tabela de jogos em anexo, sendo promovido e dirigido pela 
Liga de Futebol de Nova Esperança, obedecendo, a referida competição, estas 
Normas Especiais e o Regulamento Geral das competições de futebol da F.P.F. 
para a presente temporada. 
Art. 2º As equipes envolvidas firmaram o termo de presença na ata da reunião do 
Conselho Arbitral, realizada no dia 08/02/2018 nas pessoas de seus Presidentes ou 
Representantes legais, respondendo os mesmos por todos os seus termos na forma 
legal. 
 

TÍTULOS E TROFÉUS 
 
Art. 3º Serão premiadas com troféus e medalhas as equipes campeã e vice-campeã 
de cada categoria. Os troféus e medalhas serão de responsabilidade da entidade 
promotora. 
 

FORMULA DE DISPUTA 
 
Art. 4º 1ª Fase – As equipes, conforme descrito na tabela de jogos anexo, jogarão 
entre si, em turno único, devendo ao final da fase se classificar as oito equipes que 
somarem o maior número de pontos ganhos, ou definidas pelo critério de 
desempate, conforme previsto no § Único deste artigo, para a fase seguinte da 
competição, com exceção da categoria 07/08 em que se classificarão seis equipes.  
§ único - Os critérios de desempate na 1ª fase serão: 
     a) confronto direto   

b) saldo de gols; 



c) maior número de vitórias; 
d) maior número de gols a favor; 
e) Sorteio. 

2ª Fase – Nas categorias 01/02, 03/04 e 05/06 as equipes jogarão entre si, em jogo 
único, da seguinte forma: 
GRUPO A – 1º Colocado X 8º Colocado 
GRUPO B – 2º Colocado X 7º Colocado 
GRUPO C – 3º Colocado X 6º Colocado 
GRUPO D – 4º Colocado X 5º Colocado 
§ Único - Em caso de empate ao final da partida, A equipe melhor classificada na 
fase anterior estará classificada para a fase seguinte do Campeonato. 
3ª Fase – As equipes jogarão entre si, em jogo único, da seguinte forma: 
GRUPO E – Classificado do Grupo A X Classificada do Grupo D 
GRUPO F – Classificado do Grupo B X Classificado do Grupo C 
§ Único - Em caso de empate ao final da partida, A equipe melhor classificada na 
somatória das fases anteriores, estará classificada para a fase seguinte do 
Campeonato. 
4ª Fase – Final -As equipes jogarão entre si, em jogos de ida e volta, da seguinte 
forma: 
GRUPO G –Vencedor do Grupo E X Vencedor do Grupo F 
§ Único - Em caso de empate de pontos e saldo de gols na fase, ao final da 2ª 
partida será decidido nas cobranças de tiros desde o ponto penal, conforme 
determinação da International F. A. Board. 
Na categoria 07/08 as equipes jogarão entre si, em jogo único, da seguinte forma: 
GRUPO A – 1º Colocado X 6º Colocado 
GRUPO B – 2º Colocado X 5º Colocado 
GRUPO C – 3º Colocado X 4º Colocado 
§ Único - Em caso de empate ao final da partida, A equipe melhor classificada na 
fase anterior estará classificada para a fase seguinte do Campeonato. 
3ª Fase – As equipes jogarão entre si, em jogo único, da seguinte forma: 
GRUPO D – Classificado do Grupo A X Melhor eliminado na fase anterior 
GRUPO E– Classificado do Grupo B X Classificado do Grupo C 
§ Único - Em caso de empate ao final da partida, A equipe melhor classificada na 
somatória das fases anteriores, estará classificada para a fase seguinte do 
Campeonato. 
4ª Fase – Final -As equipes jogarão entre si, em jogos de ida e volta, da seguinte 
forma: 
GRUPO F –Vencedor do Grupo D X Vencedor do Grupo E 
§ Único - Em caso de empate de pontos e saldo de gols na fase, ao final da 2ª 
partida será decidido nas cobranças de tiros desde o ponto penal, conforme 
determinação da International F. A. Board. 
 
 
 



SUBSTITUIÇÕES DE ATLETAS 
 
Art. 5º Não tem limites para substituições, inclusive o atleta substituído poderá 
retornar como substituto. 
§ 1º – Na categoria 01/02 o atleta substituído não poderá retornar como substituto.   
§ 2º – Na categoria 2007/2008 o atleta expulso poderá ser substituído por outro 
atleta na partida.  
§ 3º – O atleta das categorias 01/02 e 03/04 estará automaticamente suspenso da 
próxima rodada de sua equipe, quando for punido com 1 (um) cartão vermelho.  
 

REGISTRO DE ATLETAS 
 

Art. 6º Poderá ocorrer registro de atletas até no último jogo da equipe na 1ª Fase. 
§ 1º – O atleta só terá condições de jogo a partir da 2ª fase, se jogar, no mínimo, 1 
jogo na 1ª fase do Campeonato.  
§ 2º – Não poderão ser inscritos atletas, como convidados, de Município que esteja 
disputando o Campeonato. 
 

MEDIDA DISCIPLINAR 
 
Art. 7º A equipe que utilizar atleta irregular será eliminada da competição e os 
resultados desta equipe serão todos desconsiderados. 
Art. 8º Todos os atletas terão que apresentar os seguintes documentos antes do 
jogo, sob pena de não participar do mesmo: 
§ 1º – Na Categoria 07/08 – Carteira de Identidade ou Declaração Escolar com o 
protocolo da Carteira de Identidade; 
§ 2º – Na Categoria 05/06 – Carteira de Identidade; 
§ 3º – Na Categoria 03/04 – Carteira de Identidade; 
§ 4º - Na Categoria 01/02 – Carteira de Identidade. 
§ 3º – Caso o atleta não apresente o documento e participe do jogo, a equipe 
perderá os pontos do jogo, que serão transferidos para a equipe adversária, 
computando como resultado o placar de 3 a 0. 
Art. 9º Os casos disciplinares serão submetidos à apreciação de uma comissão 
formada pelo Presidente da Comissão de Justiça Disciplinar, Presidente da Liga, 
Diretor do Departamento de Secretaria, Diretor do Departamento Técnico de 
Futebol e Diretor do Departamento de Árbitros da Liga. 
§ Único Caso a equipe não aceite a decisão tomada, o caso será submetido à 
apreciação da Comissão de Justiça Disciplinar desta entidade.  
Art. 10 Para qualquer tipo de recurso será cobrada uma taxa de 1(um) salário 
mínimo vigente. 
Art. 11 Após o prazo de 2 dias úteis da realização da partida não serão aceitos 
recursos sobre irregularidades na mesma.   
 
 



DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 12 A equipe mandante da rodada será responsável pela alimentação da equipe 
de arbitragem. 
Art. 13 A equipe mandante deverá providenciar a presença de uma ambulância, 
para atendimento de urgência. 
Art. 14 A equipe mandante deverá apresentar 2 (duas) bolas antes do início da 
rodada, para realização da mesma.  
Art. 14 A entrega da premiação será após a realização da última partida do 
campeonato. 
Art. 15 Os casos omissos ou que venham gerar dúvidas em relação a esta 
competição serão interpretados e resolvidos pela entidade promotora sempre em 
concordância com a Procuradoria da entidade. 
          Nova Esperança - Pr, 08 de Fevereiro de 2018. 
 
 
                                       GEOVANE BENGOZZI DE MARCHI  
             Diretor do Departamento Técnico de Futebol 
 
 
      JUAREZ RODRIGUES  
           Presidente da Liga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


